ATA Reunião Ordinária - dia 13 de julho de 2015

Pautas:
1. Solicitação de mudança em critério para representação discente no Colegiado do
Curso: carga horária mínima cumprida no curso
Hoje em dia, para ser RD do Colegiado, só quem tem 1/3 da carga horária completa (a
partir da 6ª fase)
Um aluno sugeriu que esse critério fosse mudado (a partir da 1ª fase)
Colegiado encaminhou p/ CA discutir novo critério de representação discente.
Se vamos colocar critério: obrigatoriamente 2 do internato e os outros 4 podem ser a partir
da 3ª fase
Raíssa: não acha que deve haver aluno abaixo da 6ª fase, pois eles não têm muito
conhecimento do currículo ainda.
Pedro: mesmo nos outros departamentos, ele acha questionável que não haja carga
horária mínima para ser representante discente. Acha que se colocar gente que não tem
noção do currículo no Colegiado, o CA pode perder credibilidade.
Paulo: sugeriu que pelo menos a partir da 5ª fase possa ser RD do Colegiado, já que o
aluno já entrou no ciclo clínico.
Raíssa, Giulia e Jéssica, que são representantes do Colegiado, são a favor de manter o
critério
Kahio: é a favor de mudança, mas a ideia de garantir 2 vagas do internato foi dele
Conclusão: todos os presentes na reunião decidiram pela manutenção do critério de
eleição de Representante Discente do Colegiado.
2. Organização da SAC 15.2
- Bolsoni fez reunião com a 15.1 na semana passada e deu algumas orientações sobre a
SAC. Explicou tudo que eles não podiam fazer na SAC
- Pegou o nome de 4 pessoas que estavam interessadas em organizar a SAC
- Alexandre: sugeriu de deixarmos tudo na mão deles
Espaços:
- Cevejada:
- Gincana:
- Palestras: Bolsoni sugeriu de tirar DENEM, SIMESC e ACM, pois os palestrantes
sempre se alongam e é cansativo para os calouros. Sempre que fazemos avaliações
das SACs, esses espaços são criticados.
- Pedro: acha que devemos manter esses espaços, já que somos uma gestão plural, que
dá espaço para todos. E segundo, acha que não temos a função de entreter os calouros.
Eles têm que saber o que é DENEM/ACM/SIMESC. E ainda há a questão da DENEM ter
vínculo com a CLEV.
- Raíssa: sugeriu da CLEV falar sobre a DENEM, em vez de fazer 2 palestras diferentes
- Chamar Cherem e Alexandre para darem palestra
- Djeff: Bolsoni disse que não sabe se ele vai querer vir
- SAC: dias 10, 11 e 12 de agosto
- Pedro: precisamos decidir como nos dividir na função de “cuidar” dos calouros
- Precisamos de alguém para passar a lista de chamada e recolher e explicar o que vai
acontecer
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Segunda
Manhã: sala 903 a apresentação dos professores e do CALIMED. Auditório para
apresentação de calouros
Tarde: apresentação da Atlética e territorialização+visita ao horto
Noite: HH da Atlética
Terça:
Manhã: Palestras - Cherem, Alexandre (?), Djeff (?), CLEV+DENEM
Tarde: palestra da CLEV, tour do HU
Noite: HH do MedCult (?)
Quarta:
- Manhã: territorialização virtual, palestra do SIMESC, apresentação do MedCult
- Tarde: gincana (Parque?)
- Noite: Cervejada
Encaminhamentos:
- Paulo: reservar o auditório para segunda de manhã
Inclusão de pauta
1. Patrocínio da Semana Acadêmica
Hoje de manhã a Raíssa foi na pró-reitoria. Acabou o contrato da UFSC com a gráfica em
dez do ano passado. Até o final do ano eles não vão sair.
Depois, ela foi no CCS procurar a Isabela, mas ela não estava lá. Tânia pediu para
levarmos amanhã um ofício explicando a SAMED e pedindo patrocínio. Em anexo:
cronograma do evento e os itens patrocináveis (que precisamos de auxílio financeiro).
Raíssa falou com o Edelton sobre essa falta de patrocínios e ele sugeriu para diminuirmos
as cotas de patrocínio. A verba do CCS, grande parte vai ser usada nas coisas gráficas.
Encaminhamento: Pedro vai lá com o Eser amanhã, falar com a Isabela

